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Ez alkalommal őt kérdeztük: jó napot, mi újság? 
9. oldal

Békés, boldog karácsonyt!
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Közélet

Testületi ülés: számos téma
az idei utolsó tervezett ülésen 
A jövő évi költségvetési koncepció, a lakbé-
rekről szóló rendelet és az önkormányzati 
gazdasági társaságok felügyelőbizottságai-
nak tagsága is téma volt a képviselő-testület 
decemberi ülésén. Az előterjesztések egy ré-
szénél egyhangú döntést hoztak, néhány té-
mában azonban nem volt egyetértés a Pak-
si Deák Ferenc Egyesület (PDF) és a Fidesz–
KDNP képviselőcsoportjai között.

A képviselő-testület településrészi önkor-
mányzatot hozott létre Dunakömlődön, va-
lamint Biritó, Csámpa, Gyapa, Cseresznyés és 
Hegyespuszta településrészeken. Utóbbi sze-
mélyi összetételéről már határoztak, most a 
dunakömlődi részönkormányzat külső tagjai-
ról döntöttek. A jelölőgyűlésen legtöbb szava-
zatot kapott Szabóné Várkoly Rita és Hernádi 
Norbert, a grémium külső tagjai. 
Ismét módosították a város 2019-es költségve-
tését. Erre egyebek mellett azért volt szükség, 
hogy átvezessék a költségvetésben a Kápol-
na utcai bölcsődeépület teljes körű felújításá-
ra elnyert TOP-os támogatást. A PDF képvi-
selőcsoportja a szavazáskor tartózkodott, mert 
véleményük szerint több beruházás túlárazott.
Egyetértés volt a testületben, amikor arról 
döntöttek, hogy az önkormányzati bérlakások 
havi bérleti díját – az értékállandóság megőr-
zése érdekében – a becsült in�áció mértéké-
vel megegyező három százalékkal megemelik. 
Paks közigazgatási területén egy temető van 
önkormányzati tulajdonban, a dunakömlődi. 
A grémium egyhangú döntéssel úgy határo-
zott, hogy nem növeli a temetkezéssel kapcso-
latos díjakat. 
Paks Város Önkormányzata 2020. évi költség-
vetési koncepciójáról Szabó Péter elmondta, 
hogy bár 2014 óta ennek elkészítésére nincs 
törvényi kötelezettsége az önkormányzatnak, 
fontosnak tartják az összeállítását, hogy előze-
tesen meghatározzák az irányelveket a költség-
vetéshez. A téma tárgyalásakor vita alakult ki 
a két képviselőcsoport között. Heringes Anita 
jelezte, hogy kérik kivenni az előterjesztésből 
az egyes pontot, ami a PDF véleménye szerint 
kormánypropaganda, és amennyiben ez nem 
történik meg, a szavazásnál tartózkodni fog-
nak. Barnabás István az ülés után úgy összeg-
zett, hogy a köztisztviselői illetményalap növe-
lését a kormány évek óta az önkormányzatok-
ra hárítja. Paksnak módjában áll az emelés, de 
sok önkormányzatnál ez gondot okozhat. An-

nak a pontnak, amit szerettek volna kivetet-
ni a koncepcióból, semmi köze Paks költség-
vetéséhez, lehetőségeihez. Magát a koncepci-
ót egyébként támogatják, és egyetértenek az 
alapilletmény emelésével. Szabó Péter a PDF 
módosító javaslatával kapcsolatban azt mond-
ta, fontosnak tartja, hogy a koncepcióban sze-
repeljen a kormány gazdaságpolitikája, hiszen 
ez nagyban befolyásolja az önkormányzat for-
ráslehetőségeit. A megalkotott koncepció tar-
talmazza például, hogy milyen helyi bevéte-
lekre számíthat az önkormányzat, és azt is, 
hogy milyen kiadásokra. Az a legfontosabb, 
hogy ez egyensúlyban legyen. A tízszázalékos 
illetményalap-emeléssel kapcsolatban kiemel-
te, hogy nagy hangsúlyt kívánnak fektetni a 
köztisztviselők megbecsülésére. 
A PDF szóbeli módosító indítványát hét nem 
és öt igen szavazattal a testület nem fogadta el, 
ezek után az előterjesztés szavazásánál a Fi-
desz–KDNP képviselői igennel szavaztak, a 
PDF képviselői pedig tartózkodtak.
Szerződést bont Paks Város Önkormányzata 
a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonpro-
�t K�.-vel, és a hulladékkezelésről a Vertikál 
Nonpro�t Zrt.-vel állapodik meg. Ennél a na-
pirendi pontnál sem volt egyetértés a képvise-
lőcsoportok között. – Semmilyen üzleti tervet, 
előzetes kalkulációt nem láttunk a váltás utáni 
hulladékszállítás költségeit illetően, ezért két-
ségeinek vannak, így tartózkodtunk a szava-
zásnál – mondta Barnabás István. Szabó Péter 
polgármester szerint szakmailag alátámasz-
tott, jól indokolt előterjesztés volt. Kiemelte, 

hogy az új partnerséggel előnyösebb feltétele-
ket sikerül megteremteni, a lakosság nem fog-
ja érezni a váltást a szolgáltatás minőségében, 
csak az előnyeit.
Ezen az ülésen volt feladat kijelölni az önkor-
mányzati tulajdonú, illetve érdekeltségű gaz-
dasági társaságok felügyelőbizottsági tag- 
jait. Itt sem volt egyetértés, a PDF sérelmezte 
a helyek elosztásának arányát. – Az előterjesz-
tés nem tükrözte a választói akaratot, hiszen a 
Fidesz–KDNP részéről 14, a PDF részéről pe-
dig 3 delegált szerepel benne. Ezt méltatlannak 
érezzük, ezzel elzárták az ellenőrzés lehetősé-
gét a PDF elől – összegzett Barnabás István a 
tanácskozás után. Szabó Péter hangsúlyozta, 
a választók úgy döntöttek, hogy a polgári ol-
dalt támogatják, így a gazdasági társaságok fel-
ügyelete az ő felelősségük. – Azt gondolom, 
hogy a felügyelőbizottságok törvényes műkö-
dése biztosított, a beszámolókat a testületi bi-
zottságok előtt ismertetik, ezeket bármelyik 
képviselő bármikor megtekintheti, tehát nincs 
semmiféle titok.
A képviselő-testület az iskolai intézményi ta-
nácsokba is delegálhat tagot. A PDF módosí-
tó indítványát elfogadva az a döntés született, 
hogy amelyik körzetben iskola működik, ott 
lehetőleg a körzet képviselője legyen a delegált.
Zárt ülésen döntött a testület a Paks kultúrá-
jáért díj adományozásáról. 2020-ban Mádi 
Magdolna, a Tűzvirág Táncegyüttes művészeti 
igazgatója veheti át a kitüntetést a magyar kul-
túra napja alkalmából rendezett városi ünnep-
ségen.                                                     Kohl Gyöngyi

Fotó: Babai István
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Közel négymilliárd forint 
támogatást kap Paks fejlesztésre
Közel négymilliárd forint támogatást kap 
Magyarország kormányától Paks fejleszté-
si célokra, erről is szó volt a decemberi ülés 
után néhány nappal összehívott rendkívüli 
testületi ülésen. Emellett tárgyalt a grémium 
arról is, hogy elkezdődik az új városi uszoda 
és élményfürdő tervezése.
A Paks II. beruházással megnövekszik a la-
kosság száma Pakson, a szakemberek elhe-
lyezéséhez bővíteni kell a lakásállományt, 
amihez szükséges a teljes körű infrastruktú-
ra felújítása, bővítése. A feladattal a PIP Kö-
zép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonpro�t 
K�.-t bízta meg Süli János, a Paks II. beruhá-
zásért felelős miniszter. Elsőként a víziköz-
mű-hálózat fejlesztési tervének elkészítése 
kezdődik, amihez 1,9 milliárd forint forrást 
biztosít a kormány.   A támogatás igénybe-
vételéhez szükséges volt, hogy a képviselő-
testület elfogadja a megvalósításijavaslat-
csomagot. – Az atomerőmű beruházás 
kapcsán megnövekszik a kapacitásigény, te-
hát bővíteni kell a hálózatot, ugyanakkor 
a negyvenéves rendszer teljes felújításra is 
szorul. Jó hír, hogy a Péter utca alatt húzó-
dó Sentab-vezetéket kicserélik a projektben, 
amelyben fejlesztik a szennyvíztisztító tele-
pet, felújítják egyebek mellett a Boc-hegyi 
és Virág utcai magaslati tárolókat, a Doro-
gi úti vízműtelepet, tehát Paks teljes vízellá-
tó és szennyvízellátó rendszerét, valamint a 

csapadékvíz-elvezetési hálózatát. Minden-
nek tervezésére kapja a város ezt a közel két-
milliárd forintot – tájékoztatott Szabó Péter. 
Szintén közel kétmilliárd forintot ad a kor-
mány az erőműépítéshez kapcsolódó fejlesz-
tések tekintetében területvásárlásra az új vá-
rosközpont kialakításához, valamint a Ma-
gyar Közút NZRt. tehermentesítő út mellé 
költöztetéséhez, helyén a tervezett integrált 
katasztrófavédelmi és igazgatási központ 
épül fel, mindemellett tanulmány készíté-
sére a tervezett új városi sportlétesítmények 
– uszoda, sportcsarnok, jégcsarnok – meg-
valósíthatóságáról, fenntarthatóságáráról, 
valamint területvásárlásra lakóterület kiala-
kításához a Pollack Mihály utcától északra. 
A sorrend egyben prioritást is jelöl.
– Az új városközpont a Táncsics Mihály 
utca és az egykori konzervgyár területére 
tervezett, olyan közfunkciók ellátását vég-
ző intézmények kapnának itt helyet, melyek 
megkönnyítenék a városban lakók életét, a 
város működését. Az önkormányzat által ki-
írt városrendezési ötletpályázat révén a fej-
lesztési tervek rendelkezésre állnak, a terület 
tulajdonviszonyainak rendezése szükséges 
a projekt indításához. A tulajdonviszonyok 
rendezése idén elkezdődött, az újabb támo-
gatásnak köszönhetően ezt folytathatjuk 
független igazságügyi ingatlanbecslő bevo-
násával. Amikor a folyamat végére érünk, 

elkezdhetjük a látványos munkát, az integ-
rált katasztrófavédelmi központ mellé elké-
szülhetnek az új kulturális, oktatási és igaz-
gatási intézmények – fogalmazott.
Külön napirendként döntöttek az új városi 
uszoda és élményfürdő építéséhez szüksé-
ges engedélyezési tervek elkészíttetéséről, 
amivel a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdál-
kodási Zrt.-t (PFV Zrt.) bízták meg. A pol-
gármester elmondta, hogy 2018-ban már 
készült egy megvalósíthatósági tanulmány, 
ami alapján a PFV Zrt. elkészíttette a ter-
vezési programot. Ahhoz, hogy a közbe-
szerzési eljárásokat megindíthassák, elen-
gedhetetlen a kiviteli terveket megalapozó 
engedélyezési tervdokumentáció elkészít-
tetése.
– A képviselő-testület 24.954 milliárd fo-
rint főösszeggel fogadta el 2019 februárjá-
ban Paks idei költségvetését. Ebben benne 
van a 8 milliárd 17 millió forint kormány-
zati támogatás, valamint közel 2 milliárd 
forint értékben az európai uniós pályáza-
ti támogatások, amelyek nélkül a főösszeg 
14 milliárd 333 millió forint volt. Tényle-
gesen tehát ebből működtettük biztonságo-
san, a korábbi magas szakmai színvonalon 
a városi intézményeket, �nanszíroztuk a 
városüzemeltetést és láttunk el a kötelező-
kön túl nagyszámú önként vállalt feladatot 
– mondta el újságírói kérdésre Paks polgár-
mestere. Hozzátette, az adóbevétel 6 milli-
árd forint volt, aminek majdnem nyolcvan 
százalékát az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 
által �zetett iparűzési, építmény- és telek-
adó tette ki. Beruházásokra és felújítások-
ra 2,5-3 milliárd forintot tudtunk fordítani, 
ami nagyon jelentős összeg – hangsúlyoz-
ta. A korábban kapott nyolcmilliárd forint 
kormányzati támogatással 2020. december 
31-ig kell elszámolnunk, az ebből megvaló-
suló fejlesztések teljesítésével időarányosan 
jól állunk, hiszen elkészült az Anna utca, 
valamint az Ősz és Völgy utcák faltól falig 
felújítása, átadtuk a korszerűsített Geszte-
nyés utcai szakaszt, zajlik a lakótelepi köz-
ponti park és a Kurcsatov úti tömbbelső 
felújítása, a Kömlődi utca rekonstrukciója, 
és heteken belül elindul a Vácika utcai út-
építés is. A mostani négymilliárd forintos 
támogatásból is újabb fontos fejlesztéseket 
tudunk megvalósítani – összegzett Szabó 
Péter.                                              Dallos Szilvia

Fotó: Molnár Gyula
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Közel egymilliárd forint pályázati for-
rás érkezik a terület- és településfejleszté-
si operatív programban (TOP) a Kápolna 
utcai bölcsődeépület felújítására. Az er-
ről szóló támogatási szerződést Szabó Pé-
ter, Paks polgármestere és Fehér János, a 
Magyar Államkincstár Tolna megyei igaz-
gatóságának igazgatója a napokban írták 
alá.

A demográ�ai változások miatt 2007 de-
cemberében döntött úgy a város akkori kép-
viselő-testülete, hogy bezárja a Kápolna ut-
cai bölcsődét, az intézmény 2018. szeptem-
ber elsejével szűnt meg. Az épületben azóta 
működött gyermekjátszóház, étkezde, iro-
dák, és egy részét irattárnak használta az 
önkormányzat. A születésszám növekedé-
se és az atomerőmű bővítése miatt várható 
lakosságszám-emelkedés miatt döntött úgy 
a város, hogy visszaállítják az épület erede-
ti funkcióját, és felújítást követően újranyit-
ják a bölcsődét. Egy sikeres pályázatnak kö-
szönhetően a terület- és településfejlesz-
tési operatív programban érkezik forrás a 
rekonstrukcióra, az erről szóló támogatási 
szerződést Szabó Péter polgármester és Fe-
hér János, a Magyar Államkincstár Tolna 
megyei igazgatóságának igazgatója írták alá.
– A bölcsődeépület teljes körű rekonstruk-
ciója és a működtetéshez szükséges teljes 
felszerelés, berendezés beszerzése valósul-
hat meg az elnyert közel 924 millió forint tá-
mogatásból, a szakmai előírások �gyelem-

bevételével. A sajátos szerkezetű épületben 
3 pavilon van, melyekben 2-2 csoportszo-
bát alakítunk ki, ez minimum 72 férőhely, 
a megengedett maximális létszám 84 fő le-
het. Megújulnak a játszóudvarok, kerékpár-
tárolók létesülnek, és 14 új parkoló – tájé-
koztatott Szabó Péter. Paks polgármeste-
re azt is elmondta, hogy a projektköltségből 
717 millió forint a felújítás költsége, 22 mil-
lió forint fordítható a parkolók kialakításá-
ra, 70 millió forint a teljes belső berende-

zés, felszerelés, a beltéri és kültéri játszóesz-
közök és játékok beszerzésére, és 115 millió 
forint az egyéb kötelező elemekre. – Amel-
lett, hogy közel duplájára emeljük a bölcső-
dei férőhelyek számát, új munkahelyeket is 
teremtünk a beruházással – tette hozzá.
Az önkormányzat hamarosan elindítja a 
közbeszerzési eljárást. Miután ez lezárul – 
várhatóan tavasszal –, aláírják a kivitelezés-
ről szóló szerződést, és indulhat a rekonst-
rukció.                                                                   -dsz-

Közélet

A parkolók bontásával, idén 
május végén kezdték el a Gesz-
tenyés utcai útrekonstrukciós 
beruházást. A Gesztenyés utca, 
valamint a Kandó Kálmán utca 
Kishegyi út és Kurcsatov utcák 
közötti szakaszát érintő pro-
jektben kerékpárutat, új par-
kolókat, térköves járdát épí-
tettek, vízvezetékeket cserél-
tek, az út új  aszfaltburkolatot 
kapott, valamint az I�úság úti 
csomópontban gyalogátkelő-
helyet létesítettek. A műsza-
ki átadás-átvételi folyamatot 
a közelmúltban kezdték meg. 
A rekonstrukciós munkálatok 
kivitelezője az Amal� Hungá-
ria K�. volt, a beruházás össz-

költsége közel nettó három-
száz millió forint, amelyet az 
önkormányzat saját forrásból 
biztosított. 
Leber Ferenc alpolgármester a 
helyszínen azt mondta, hogy a 
Gesztenyés utca a város közle-
kedési hálózatának egyik ge-
rince, ezért fontos volt úgy 
megvalósítani a rekonstruk-
ciót, hogy a Pollack Mihály ut-
cától a Kölesdi út felé zavarta-
lan lehessen a forgalom. Arról 
is beszámolt, hogy a mostani 
helyszíntől nem messze lévő 
Vácika utca felújítása is hama-
rosan megkezdődik, ami na-
gyon komoly beruházás. 

-kgy-

Elkészült a felújítás a Gesztenyés utcában

Pályázati forrás az épület felújításához
Fotó: Babai István
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– Hatodik ciklusban választott képviselő, két-
szer volt alpolgármester. Miért döntött úgy, 
hogy folytatná ezt a munkát?
– Paksnak most nagy szüksége van olyanokra, 
akik vissza tudják fogni azokat a szándékokat, 
érdekeket, amelyek nem igazán felelnek meg 
a város érdekeinek. Paks másodszor áll dina-
mikus fejlődés előtt, ami az anyagi lehetősége-
in látszik, viszont ez a városon nem tükröző-
dik. Azt érzem, hogy a városvezetés egyetlen 
célja ellentmondásmentesen végrehajtani a fe-
lülről jövő parancsokat, ahelyett, hogy a lakos-
ság és a város érdekképviselete lenne számuk-

–  Miért döntött úgy, hogy megméreti magát 
a választáson a PDF jelöltjeként, az 5. számú 
választókörzetben?
– Barátok, ismerősök már korábban biztat-
tak, hogy induljak az önkormányzati válasz-
táson. Eleinte még megmosolyogtam az öt-
letet, aztán ahogy egyre többször felmerült a 
téma, úgy határoztam, hogy belevágok. Ez idő 
tájt keresett meg a Paksi Deák Ferenc Egyesü-
let, és mivel az elképzeléseik lényegében egy-
becsengtek az enyéimmel, csatlakoztam a ci-
vilszervezethez. 

ra az első. A választók akaratából vagyunk 
olyan arányban a képviselő-testületben, hogy 
ezt tompítani tudjuk. 
– A gazdasági, illetve a külső városrészek te-
lepülésrészi önkormányzata bizottságokban 
dolgozik.
– Korábban már voltam a gazdasági bizottság 
elnöke. Most a grémium tagjaként itt is a mos-
tani városvezetésre jellemző problémákkal ta-
lálkozom. Azt látom, hogy a problémafelve-
tésekre való reagálás ugyanúgy zajlik, mint a 
képviselő-testületben: mindent lesöpörnek. 
Pártalapon, nem pedig a város érdekei alapján 
születnek a döntések. Vannak gondok a bizott-
ság vezetésével is, de talán előbb-utóbb bele-
jön az elnök. 
– Milyen célokért kíván dolgozni a 6. válasz-
tókörzet képviselőjeként?
– A körzet nincs rossz állapotban. A tömb-
belső-rehabilitációk nagy része lezajlott, büsz-
ke vagyok rá, hogy több mint tíz éve kitalál-
tuk. Tavaszra készen lesz a Kurcsatov utcai 
tömbbelső-felújítás második üteme, remélem, 
hogy jövőre mehet tovább a már megterve-
zett következő, és el tudjuk kezdeni a déli ol-
dal felújításának tervezését. Végre elkezdő-
dött a központi park felújítása is. Fontos még 

a tömbkülsők, a tömbházak utcafrontjának 
megújítása, ami kisebb léptékű program lesz, 
és ha a tömbbelsőkhöz hasonló ütemezésben 
zajlik, hamarabb befejeződhet. 
– Milyen prioritásokat lát városi szinten?
– Kulcskérdés, hogy sikerül-e rendezetté és 
törvényessé tenni a közbeszerzéseinket. Mó-
dosítani kell a szabályzaton, mert most óri-
ási pazarlás folyik. Meg kell teremteni azo-
kat az infrastrukturális és szolgáltatási felté-
teleket, amelyek alkalmassá teszik a várost az 
atomerőmű-bővítés miatti létszámnövekedés-
re. Ez nem megy csak saját erőből, de remény-
kedünk, hogy ebben nem hagyják magára a 
döntéshozók Paksot. Fontos, hogy megpró-
báljuk megszüntetni a város kettéosztottsá-
gát, amire jó megoldás lehet egy új városköz-
pont létrehozása a volt konzervgyári területen. 
Ez egy nagyszabású terv, de ha Paks mellé áll 
az állam, meg tudjuk csinálni. Csak a közössé-
gi érdekeket szem előtt tartva, jól átgondolt el-
képzelést kell megvalósítani.                         -dsz-

– Önnek új a képviselői munka. Mennyire 
érzi magát otthon a feladatkörben?
– Ahogy a kampányban is elhangzott, nagyon 
jól ismerem a választókörzetemet, annak ide-
jén a munkám révén aktívan részt vettem a 
lakótelepi arculatváltásban. A polgármeste-
ri hivatalban folyó munkát is ismerem. A vá-
ros hétéves gazdasági programját, megvaló-
sulásának állását kell még tanulmányoznom. 
A napi problémákra szeretnék gyorsan, haté-
kony megoldásokat találni, valamint az önkor-
mányzati ciklus végéig maradandót alkotni. 
– Milyen rövid, illetve hosszú távú elképzelé-
sei vannak a választókörzetét illetően? 
– Elsősorban híd szeretnék lenni a lakosság 
és az önkormányzat között. A jelenlegi közös 
képviselői feladatellátással vannak problémák, 
amiket a társasházi törvény jövő évi módosí-
tása talán orvosolni fog. Minden lakógyűlé-
sen ott leszek, és kiteszem az elérhetőségemet 
a lépcsőházakban. Szeretném, ha elvégeznénk 
egy átfogó felmérést, ami alapján meghatároz-
hatjuk, hova kellene padokat kihelyezni, nö-
vényeket telepíteni. Szeretném, ha megvaló-
sulna a Pollack Mihály és a Szedres utcák kö-
zötti tömbbelső felújítása. Az Árnyas utcában 

pótolandó a parkolóhelyek felfestése. Az ür-
gemezei pihenőparkban lévő játszóeszközö-
ket, a hidat karban kell tartani, illetve szeret-
ném, ha megépülne egy tematikus játszótér a 
Dél-Mezőföld növény- és állatvilága témában. 
Lakossági kérés, hogy a Barátság úti megálló 
mellett a Gesztenyés utcai is szerepeljen vala-
mennyi helyi járat útvonalában. 
– A város egészét tekintve mit tart elsődleges-
nek? 
– Támogatjuk képviselőtársaimmal az atom-
erőmű-építés kapcsán szükséges észszerű fej-
lesztéseket, de ettől függetlenül is itt az ideje, 
hogy fejlődjön a város. Szükség van kisebb-na-
gyobb közösségi terekre, ahol találkozhatnak, 
pihenhetnek az emberek. A városháza előtti 
tér átalakítással, felújítással alkalmasabb lenne 
rendezvények megtartására. Mindenképpen 
azt szeretném, hogy Paks élhető település le-
gyen, de úgy, hogy a kisvárosi hangulata meg-
marad.                                                                  -kgy-

Képviselők: Kudorné Szanyi Katalin

Képviselők: Barnabás István

Fotó: magánarchívum

Fotó: magánarchívum

KözéletKözélet

Barnabás István elérhetőségei: 
telefon: 06/30 989-7353
e-mail: barnabasistvan@yahoo.hu 

Kudorné  Szanyi Katalin elérhetőségei: 
telefon: 06/20 322-4462
e-mail: kszkati1@gmail.com
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FELHÍVÁS
Ezúton tájékoztatom a lakosságot, illetve valamennyi, a településen székhellyel, telephellyel ren-
delkező gazdálkodó szervezetet, a Paks város területén működő civil szervezeteket és a helyben 
működő egyházakat (továbbiakban Partnereket), hogy a Paks Város Önkormányzata által meg-
tárgyalt, valamint a 71/2017. (V.29.) Kt. számú határozattal jóváhagyott „Javaslat a településképi 
arculati kézikönyv elkészítésére és a településképi rendelet megalkotására, valamint a helyi 
építési szabályzat felülvizsgálatára a településképi rendelettel való összhang miatt”, valamint 
a 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdése alapján elkészítette Paks városának településképi 
arculati kézikönyvét, és megkezdte a településképi rendelet megalkotását.

A településképi rendelet megalapozó munkarészeként elkészült településképi arculati kézikönyv 
korábban 3 lakossági fórum keretében került bemutatásra, jelen fórum témája a településképi 
rendelet lesz.
Várjuk a leendő, és a már bejelentkezett Partnerek véleménynyilvánítását a településképi rendelet 
véleményezési szakaszában.

Az önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében – lakossági fórumot 
tart 2020. 01. 06-án 17 órakor a paksi polgármesteri hivatal nagy házasságkötő termében. 
A véleményezési dokumentáció a www.paks.hu honlapon a „hirdetmények, közzétételek” 
rovatban, valamint személyesen a paksi polgármesteri hivatal 223-as irodájában tekinthető 
meg.

A Partnerek az eljárásba az önkormányzat polgármesteréhez 2020.01.14-ig benyújtott írásbeli 
kérelemmel, vélemény, javaslat, észrevétel megküldésével jelentkezhetnek be. 

A kérelemben meg kell jelölni az eljárás tárgyát, amennyiben a bejelentkezni kívánó Partner ter-
mészetes személy, úgy a nevét, lakcímét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail címét, egyéb 
esetben a Partner nevét, székhelyét, képviselőjét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail címét. 
A kérelmet papíralapon a polgármesteri hivatal címére (7030 Paks, Dózsa György út. 55–61.) 
személyesen vagy postai úton eljuttatva, elektronikus levélben a pm.titkarsag@paks.hu e-mail 
címre megküldve lehet benyújtani.

Paks, 2019.12.20.
                                                                                                                                  Szabó Péter
                                                                                                                                 polgármester
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Karácsonyi ajándék 
nyugdíjasoknak

Egy cipősdoboznyi 
szeretet karácsonyra

Harmincéves kapcsolatot ünnepeltünk

– Sokéves hagyománya van Pak-
son annak, hogy karácsonyi aján-
dékcsomaggal kedveskedik az 
önkormányzat az alacsony jöve-
delmű nyugdíjasoknak – mond-
ta Szabó Péter polgármester saj-
tótájékoztatón. Azt is elmondta, 
hogy bár idén a tavalyinál ki-
csit kevesebb igénylés érkezett 
az önkormányzathoz, de így is 
730 nyugdíjast ajándékoz meg 
a város. Egy-egy csomag érté-
ke közel négyezer forint, tartós 
élelmiszert, édességet, karácso-
nyi illatgyertyát és asztali nap-
tárat tartalmaz. A polgármester 
hozzátette, hogy közbeszer-

zési eljárást kellett lefolytatni, 
mivel az összköltség elérte ezt 
a határt, a Balikó és Társa Ke-
reskedelmi és Szolgáltató K�.-
vel (Korall üzlet) szerződött az 
önkormányzat. November 25-
ig várták egyébként azoknak a 
helyi nyugdíjasoknak a jelent-
kezését, akiknek a családjában 
az egy főre jutó havi jövedelem 
nem haladja meg a 78 ezer fo-
rintot, egyedül élők esetében a 
120 ezer forintot. A csomagok 
házhoz szállítását december ele-
jén elkezdték, és lapunk megjele-
nésével egy időben végeztek a ki-
szállítással.                                        -gy-

Közel száz, ajándékokkal teli do-
boz gyűlt össze, és pénzadomá-
nyok is érkeztek, amiből tartós 
élelmiszereket kapnak a rászoru-
lók, tájékoztatta Szabó Péter, Paks 
polgármestere és dr. Kovács An-
tal, az MVM Paksi Atomerőmű 
Zrt. kommunikációs igazgatója a 
sajtó és a segítőszervezetek kép-
viselőit az idei közös karácsonyi 
cipősdoboz-akció eredményéről. 
Tizenegyedik alkalommal hir-
dették meg a gyűjtést, amit azért 
hívtak életre, hogy szebbé te-
gyék rászoruló gyermekek, csa-
ládok karácsonyát. Dr. Kovács 
Antal arról beszélt a sajtótájékoz-

tatón, hogy a megajándékozott 
gyermekeknek már a doboz ki-
csomagolása is örömteli élmény, 
azok a gyerekek pedig, akik ad-
nak, megtapasztalják, hogy van-
nak nehezebb sorsú gyermekek. 
Szabó Péter polgármester ki-
emelte, hogy karácsony után se 
feledkezzünk meg a rászorulók-
ról. Az összegyűjtött adományo-
kat a Paksi Családsegítő és Gyer-
mekjóléti Szolgálat, a Segítők 
Háza, a Paks Kistérségi Szociális 
Központ Fogyatékosok Nappa-
li ellátását biztosító szervezete és 
a Katolikus Karitász juttatják cél-
hoz.                                                 -kgy-

KözéletKözélet

Idén harminc éve, hogy Paks 
és Reichertshofen testvérvárosi 
kapcsolatot alakított ki. Tavasszal 
a németországi testvérvárosból 
járt delegáció Pakson, a közel- 
múltban pedig városunk viszo-
nozta a jubileumi látogatást. A 
delegációt Szabó Péter polgár-
mester vezette, a képviselő-tes-
tületből Szántó Zoltán alpolgár-
mester és Ulbert Sándor képvise-
lő utaztak, valamint a küldöttség 
tagja volt Csapó Ágnes, a pol-
gármesteri hivatal külkapcsola-
ti referense, Herczeg József, Sza-
badi Jánosné és Kern József is. 
A reichertshofeni adventi napok 
keretében paksi alkotók mun-
káiból nyitottak kiállítást, Babai 
István, Farkas Attila, Fitt Tamás 
és Schell Gergely fotóit, illetve 
Makó András festményeit láthat-
ja a közönség. A kiállítók közül 
személyesen Fitt Tamás, Schell 
Gergely és Makó András érkez-
tek Reichertshofenbe. Az ünne-
pélyes kiállításmegnyitón Mi-
chael Franken, Reichertshofen 
polgármestere és Szabó Péter, 
Paks polgármestere méltatták és 
köszöntötték mindazokat, akik 
munkájukkal hozzájárultak a 
hosszú évtizedek óta tartó ba-

rátság ápolásához, elmélyítésé-
hez. A megnyitót követően kez-
dődött az adventi ünnepség, ahol 
a helyi óvodások, iskolások, fel-
nőtt csoportok, valamint civil-
szervezetek adtak műsort. A pak-
si kiállítók munkái 2020 júliusáig, 
a következő Paarfestig tekinthe-
tők meg a reichertshofeni város-
házán.

Ahogy arról májusban beszámol-
tunk, a Város napjára érkezett a 
harmincéves jubileum alkalmából 
német delegáció Paksra Michael 
Franken, Reichertshofen polgár-
mestere vezetésével. Egyeztettek a 
paksi városvezetéssel a következő 
évek terveiről, az újabb kapcsolat-
építési lehetőségekről. A találko-
zó alkalmával Michael Franken és 

Szabó Péter polgármesterek alá-
írásukkal megerősítették a két te-
lepülés harminc esztendővel ez-
előtt, 1989. december 1-jén meg-
kötött testvérvárosi szerződését. 
A két város polgárai, civilszerve-
zetei, intézményei között ez el-
múlt évtizedek alatt máig tartó 
szakmai, emberi kapcsolatok ala-
kultak ki.                                   Kohl Gy.

Fotó: Fitt Tamás
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Atomerőmű

Szívesen jótékonykodnak a Paks II. Zrt.
munkavállalói
A Tamási Caritas Egyesület 
javára szervezett ruhagyűjtést 
munkatársai között a Paks II. 
Zrt. A társaságnál rendszere-
sek a jótékonysági akciók, és a 
munkavállalók nagy létszám-
mal vesznek részt a véradáso-
kon is.
 
Karácsonyi adományakciójá-
ban a Tamási Caritas Egyesü-
let javára szervezett ruhagyűj-
tést munkatársai körében a két 
új paksi blokk építését koordi-
náló projektcég. A Paks II. Zrt. 
munkavállalói több mint ezer 
kiváló minőségű ruhát ado-
mányoztak a szociálisan rászo-
rulók és a hátrányos helyzet-
ben élő gyermekek élethelyze-
tének javításán munkálkodó 
szervezetnek. – Akcióink során 
mindig arra törekszünk, hogy 
a valós igényekre reagáljunk. 
Olyan szervezeteket keresünk, 
amelyek közvetlen kapcsolat-
ban vannak a nehéz helyzet-
ben élőkkel, és ismerik a prob-
lémáikat – fejtette ki az adomá-
nyok átadásakor Mittler István, 
a cég kommunikációs igazga-
tója, hozzátéve, hogy karitatív 

tevékenységük során elsősor-
ban a projektet befogadó térség-
re összpontosítanak. – Nagyon 
örülünk, hogy hozzánk került ez 
a sok adomány. Mindig vannak 
a látókörünkben olyan családok, 
ahol nagy szükség van min-
den támogatásra. Arra törek-
szünk, hogy ott nyújtsunk segít-
séget, ahol gyerekeket nevelnek, 
mert alapvető célunk, hogy ők ne 
éhezzenek, ne fázzanak, a lehe-

tő legkevesebbet érezzenek a sze-
génységből – mondta Fellinger 
Károlyné, a Tamási Caritas Egye-
sület elnöke. Hozzátette, közvet-
lenül rászoruló családoknak ad-
nak a ruhaneműből, valamint a 
közmunkásoknak és a Tamási 
Roma Önkormányzatnak juttat-
nak a Paks II. Zrt. kollektívájától 
kapott adományokból. Mittler 
István kommunikációs igazga-
tó elmondta, hogy a Paks II. Zrt. 

nagy hangsúlyt fektet a karitatív 
tevékenységekre. Rendszeresen 
szervez véradást a Magyar Vö-
röskereszt helyi szervezetével. 
Legutóbb november végén volt 
ilyen alkalom, amelyen ötvenen 
adtak vért. Éppen egy éve több 
száz ajándékcsomagot állítottak 
össze a társaság munkavállalói 
a Tolna Megyei Balassa János 
Megyei Kórház gyermekosztá-
lyán fekvő betegeknek, egy hé-
ten át csomagolva a könyveket, 
társasjátékokat, plüss�gurákat. 
Tavasszal pedig a paksi szék-
helyű Paks Kistérségi Szociá-
lis Központ Családsegítő Szol-
gálata rászoruló ügyfelei szá-
mára adakoztak a Paks II. Zrt. 
munkavállalói. Karácsonyhoz 
közeledve a társaság csatlako-
zott ahhoz az országos kezde-
ményezéshez is, amely során a 
minisztériumi dolgozók, illetve 
a háttérintézmények munka-
társai az ország gyermekottho-
naiban élő gyermekek számá-
ra adományoztak karácsonyi 
ajándékokat a gyerekek által 
előzetesen megírt kívánságok-
nak megfelelően.

(X)

Megdőlt a téli áramfogyasztási rekord
Történelmi rekordot ért el Magyarország 
téli villamosenergia-fogyasztása 2019. de-
cember 4-én. A 7099 megawattos csúcsér-
ték 173 megawattal haladta meg a korábbi 
negyedórás hitelesített történelmi rekordot.
A MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari 
Átviteli Rendszerirányító Zrt. tájékoztatá-
sa szerint, a jelzett napon a 16.30 és 16.45 

közötti mérési időszakban regisztrálták a 
történelmi rekordnak számító 7099 mega-
wattos csúcsterhelést.
A gazdasági szereplőknél az átlagosnál 
magasabb energiafelhasználást eredmé-
nyez az ünnepek előtti hetekben az év végi 
hajrá, a lakosság villamosenergia-fogyasz-
tásának növekedése pedig egyrészt az ün-

nepi díszkivilágítással, másrészt a hideg 
idő miatti magasabb fűtési igényekkel ma-
gyarázható.
A MAVIR Zrt. közölte: a magyar villa-
mosenergia-rendszer a télies időben is 
problémamentesen biztosította az ellá-
tást. Hozzátették: az előírás szerinti tarta-
lék rendelkezésre áll.
A korábbi rekordfogyasztást 2019. janu-
ár 23-án 6926 MW-os értéken regisztrálta 
a MAVIR, a nyári csúcs idén június 27-én 
dőlt meg, amikor 6633 MW-os rendszer-
terhelést regisztráltak.
Mittler István, a Paks II. Zrt. kommuniká-
ciós igazgatója elmondta: az újabb áram-
fogyasztási rekord is igazolja, hogy az új 
atomerőművi blokkokra szükség van.

-dsz-

Fotó: Paks II. Zrt.
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Jó napot, mi újság?

Rózsa Beáta

Portré

Karácsony közeleg. Egyetlen 
üzenetét sokféleképpen élik meg 
az emberek. Adománygyűjtések 
sora kíséri a decembert. Játékok 
cserélnek gazdát, bútorok kerül-
nek otthonokba, édességek nél-
külöző asztalokra, a szeretet szi-
nonimái helyet és teret kérnek 
advent idején. De akadnak em-
berek, akik a világ nagy, meg-
magyarázhatatlan, kissé sza-
bálytalan ellátórendszerét nem 
csupán karácsonykor működte-
tik. Közéjük tartozik Rózsa Beá-
ta is, akit gyakran látok kis�ával 
és kislányával a lakótelepi par-
kolóból a bölcsődébe, óvoda felé 
sétálni, húszéves nagylánya már 
egyetemista. Sokan tudják, hogy 
a két egészséges lány mellett cse-
peredő kis�ú évek óta egy rend-

kívül ritka betegséggel küzd. 
És persze küzd vele és mellet-
te az egész család is. A beszélge-
tést ezzel a témával kezdjük. Bea 
végtelen szomorúsága megijeszt 
(bár érzem mögötte az erőt), s 
úgy érzem, csak azzal tudok se-
gíteni magunkon, ha egy másik 
témára térünk át, egy másik idő-
be, a kilencvenes évekbe. Ahogy 
ő fogalmaz: a művházban élt, a 
Tűzvirág Táncegyüttesben tán-
colt, motorozott és minden �ús 
dolog érdekelte. Ez a karakteres 
�atal – húszévesen – a lakótelepi 
kulcsos gyerekek egy csapatából 
alakította meg a Triolett Tánc-
csoportot, akikkel az első Ki 
mit tud? fellépésükön különdí-
jat nyertek. Ezzel a díjjal együtt 
pedig egy budapesti utat, az 

Anna Karenina előadásra, ami 
aztán életre szóló élmény ma-
radt a csapat számára. Bea segít-
ségével, közbenjárásával ugyan-
ez a csapat – néhány társsal ki-
egészülve – Székesfehérvárra is 
eljutott korcsolyázni. Többsé-
gében olyan �atalokról van szó, 
akik számára ez a két lehetőség 
Bea nélkül nem adatott volna 
meg. Mindeközben az IFI klub-
bot vezeti, tizenkilenc éves, ami-
kor a Vöröskereszt helyi szerve-
zetének gyűjtését önkéntesként 
támogatja az Erzsébet szállodá-
ban – amióta a �atal felnőtt eszét 
tudja, mindig keresi az alkalmat 
a közösségépítésre, mások tá-
mogatására. Voltak szélsőséges 
esetek is, amikor egy Bécsből 
kapott meleg pulóvert ajándé-

kozott el, mert szerinte annak a 
másik embernek nagyobb szük-
sége volt rá, mint neki… de az 
autóját is bármikor kölcsönadta, 
ha úgy hozta az élet. Mert sze-
rinte ezek a tárgyak csupán álta-
lunk birtokolt eszközök, ott kell 
hasznosítani ezeket, ahol szük-
ség van rájuk… S én csak hall-
gatom őt, az elsőre harsánynak, 
lázadónak tűnő embert, egy tö-
rődő, céltudatosan gondoskod-
ni akaró édesanyát, aki, ha a lá-
tókörébe kerül egy veszni látszó 
sors, azonnal ott terem, és segít. 
Házat újít fel Uzdon, ahol egy 
húszéves kismamát és gyerme-
két szeretné az életbe mente-
ni, Tolnán egy vak gyermeken 
próbál segíteni, a városhatáron 
innen pedig érkeznek hozzá az 
adományok, melyeket rászoru-
ló családoknak juttat el – szív-
jóságból, önkéntesen. Honnan 
van energiája? – kérdezem, mi-
után hosszasan beszélünk az 
átlagember számára láthatat-
lan sorsokról. S ekkor ül visz-
sza mellénk Beni, akivel kezd-
tük ezt a beszélgetést, s Bea be-
vallja: igen, kicsit túlmozgásos, 
kicsit sok cselekvésbe veti bele 
magát, de nem tehet mást, mint 
a bánat és aggodalom mellett 
megkeresni azokat a dolgokat 
az életben, melyeknek értelme 
van. Megtalálni, összegyűjte-
ni a kapaszkodókat, melyekkel 
ebben az elanyagiasodott, kire-
kesztésre, önkényeskedésre, ön-
zésre hajlamos világban segítsé-
get adhat másoknak… Mond-
ja, miközben minden érző-értő 
ember tudja, hogy ő is segítség-
re szorul. Segítségre, hiszen a 
hatéves kis�úcska lassan tudatá-
ra ébred, hogy nem olyan, mint 
a többiek, s ha nem kap segítsé-
get – megértést, támogatást –, 
magányossá válhat… Karácsony 
közeleg. Jó lenne, ha a jóság nem 
ünnepfüggő lenne. Meg a sze-
retet. Itt, Pakson, biztosan nem 
így van. Ezt Bea is bizonyít-
ja, és mindazok, akik Beni gyó-
gyulásához nyújtanak támoga-
tást. Karácsony közeleg. S utána 
egy új év. Vendégeskedjen a de-
cember minden hónapban jövő-
re is.                                       

Tell Edit

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Az illatokról
Városi olvasmányok

Mozaik

„A jóság, az olyan valami, mint egy nagy ásványvíz, minden ellen jó. A publikum már hallott róla. 
Vannak világcikkek, amik időnként feledésbe mennek. Ilyenkor jön a reklám, ami felrázza a publi-
kum érdeklődését. »Ön rosszul alszik? Gondok kínozzák? Ön sápadt, rendetlenül emészt, fogyaszt-
ja életerejét? A mentség közel van önhöz: szedje a világszerte elismert, bevált, milliók által eredmé-
nyesen szedett kitűnő életelixírt, a Jóságot. Kapható eredeti csomagolásban minden nagyobb fele-
kezetnél, továbbá jobb könyvkereskedésekben és a forrásnál.«” Márai Sándor

Az aranygaluska tésztája már a 
kandalló előtt kel, vaníliaíz a le-
vegőben – nézek kifelé a kony-
haablakon, mintha nem is de-
cember lenne. A fűzfa levelei 
sárgán virítanak a földön, szo-
morú eperfa ágai nyúlnak utá-
nuk, a kertet ágakba öltözött 
diófa vigyázza. A kerítésen be-
lül málnabokrok, levéltelenül, 
mellettük egy másik �atal, erős 
diófa áll. Idebenn pattog a tűz, 
néhány perce tettem rá néhány 
hasáb akácot, itt van velem a lo-
bogó tűz illata. A kályha elé te-
lepszem, a lángokat bámulom… 
Istenem! Milyen hidegek voltak 
a szobák gyerekkoromban! A 
hideg szobában a hűvös dunyha 
alá bújva szinte fájt a bőröm, az-

is hozzáfoghatott nagyapám a 
zománcos lavórba mert hideg 
vízben. Én öreg kockás pléd-
be burkolózva nézem őket a 
sezlonyról… Drága nagyszü-
leim! A nagy telek, az egészsé-
ges fagyok és hidegek lassan ki-
múlnak az életünkből. A hosz-
szú esték csendjében már nem 
a disznótort tervezzük, hogy a 
karácsonyi asztalra hús kerül-
hessen, hanem egész menü-
sort írunk össze, amihez min-
den megvásárolható. Idegesen, 
kényszeresen aggódunk, hogy 
minden rendben legyen azon 
az egy estén, amikor a „szerve-
zett szeretet” helyet követel ma-
gának valami régi rend szerint, 
amire egyre kevesebben emlék-
szünk pontosan. Harsány lett 
ez a világ. Minden közlés han-
gos, mindent bizonyítani aka-
runk, életünk képei a közösségi 
oldalakra kerülnek, nem fény-
képalbumokba. Így hát nemso-
kára nem lesz lapozgatnivaló a 
téli estéken, nem csap meg ben-
nünket a régi képek kissé dohos 
illata, nem kapkodjuk ki sírva-
nevetve egymás kezéből a fény-
képeket… Szóval, bámulom a 
lángokat, néha felemelem a tál-
ról a konyharuhát, aztán kibo-
rítom a tésztát a gyúródeszkára, 
és miközben az ablakon keresz-
tül továbbra is a kertben gyö-
nyörködöm, formába rende-
zem az aranygaluskát, beteszem 
a sütőbe, és elkészítem a vaní-
liasodót. Lassan, nyugodtan te-
szek-veszek, két héttel járunk 
karácsony előtt. Hálás vagyok 
ezekért a nyugodt időkért, ami-
kor a múlttal lehetek együtt egy 
meleg, vendégszerető házban, 
jó emlékek, jó emberek és jó il-
latok között. S végül karácsony 
nélkül is ünnep lesz. Megérkez-
nek a gyerekek, már együtt terí-
tünk. Ünnep az mindig, amikor 
együtt vagyunk. Felejthetetlen 
percek és illatok.

Tell Edit

tán lassan átmelegedtem, az ar-
com ugyan kipirosodott a szoba 
hűvösétől, s az orrom határozot-
tan hideg maradt. Drága nagy-
szüleim! Ha tudnák, mennyire 
hiányzik nekem a telek, a szobák 
hidege, az éjszakák értelmes ma-
gánya! Az az igazi szívbemarko-
ló honvágy a szüleim után. Az 
apró ablakokon beszűrődő kép-
zelet gyártotta világ, amiben far-
kasok, angyalok jelentek meg éj-
szakánként, amikor maguknál 
aludtam. Hiányzik a nagy hó! 
Tudják, amikor nem tudtuk ki-
nyitni a gangra nyíló ajtót. Ki 
kellett ásni magunkat a házból. 
És a farakás messze volt. Nagy-
papa utat vágott a hóban, nagy-
mama közben kevés vizet mert 

a zománcos vödörből a nyeles 
edénybe, úgy várta, hogy nagy-
papa begyújtson a teatűzhely-
ben, és ráönthesse a forrásban 
lévő vízre a tejet forralni, amibe 
aztán cikóriakávé került, majd 
ebbe aprítottuk a szikkadt ke-
nyeret. Ma is érzem a kávé illa-
tát. S látom a zsíros fölét a tej-
nek, amit a nagymama lesze-
dett róla. Na, ez a zsíros tejbőr 
került aztán a kőttesbe, töb-
bek között a karácsonyi kalács-
ba. Nagymama vékony, hosszú 
ujjaival gyömöszölte a kalács-
tésztát, ami lassan kelt a hideg 
szobában, és mire a sütőbe ke-
rült, az udvar kivilágosodott, 
a kicsi ablakon és az ajtó üve-
gén át már a borotválkozáshoz 

Fotó: magánarchívum
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Mozaik

Szent-Györgyi-díjra jelölt orvos Pakson
Hozzávetőlegesen egy nagyobb falunyi em-
bert segített már a világra dr. Kun Attila PhD 
szülész-nőgyógyász főorvos, aki november 
elejétől a Paksi Gyógyászati Központ szakren-
delésén is dolgozik. Elmondta, hogy óvodás 
volt, amikor ajándékba kapott egy játék orvo-
si táskát, talán már akkor megpecsételődött a 
sorsa. Érettségi után a Pécsi Tudományegyete-
men folytatta tanulmányait, majd szakmai pá-
lyafutását a szekszárdi kórházban kezdte. On-
nan vonult nyugállományba, de, ahogy mond-
ja, sok erőt érez még magában, így félállásban 
Szekszárdon, és félállásban Pakson praktizál. – 
Megszerettem a helyet, mindenki segítőkész 
velem, és jönnek a páciensek. Örülök a lehe-
tőségnek – mondta arra a kérdésre, hogy érzi 
magát Pakson. 
Arról is beszélt, hogy szakterülete a várandós-
sági diabétesz, amely témában számos elő-
adást tartott hazai, külföldi és nemzetközi fó-
rumokon, illetve publikál is, mindezt magyar 
és angol nyelven egyaránt. – A ’80-as évek vé-
gén, ’90-es elején kezdtem foglalkozni a vá-
randóssági diabétesszel, ekkor kezdődött a tu-
dományos munkásságom, ebből szereztem 

és a kisbabánál is. Ha nem elegendő az élet-
módváltás, akkor különböző készítményeket 
is segítségül lehet hívni várandóssági diabétesz 
esetén – magyarázta dr. Kun Attila. Hozzátet-
te, hogy a terhességi diabétesz kapcsán ma-
napság már a távolabbi kilátásokról is beszélni 
kell: kezelt terhességi diabétesz esetén a beteg-
séghajlam, az elhízás tekintetében sokkal ked-
vezőbbek a gyermek kilátásai, ami 5-10 éves 
utánkövetésekből megmutatkozik.    
– Egyértelműen az adja a szakmám szépségét, 
amikor végigkísérek egy várandósságot, ki-
lenc hónap múlva egészséges baba születik, és 
az anyuka is rendben van. A szülőszobai öröm 
óhatatlanul hat a család körül tüsténkedő kór-
házi dolgozókra. Sajnos vannak szomorú ese-
tek is, olyankor nagyon fontos részünkről az 
empátia – emelte ki dr. Kun Attila.    
Kérdésünkre azt is elmondta, hogy orvos csa-
ládból származó felesége levéltárosként dol-
gozik Szekszárdon. Három gyermekük van, 
az idősebb �uk Budapesten lakik, ott három 
unokájuk van, lányuk radiológiai asszisztens-
nek tanul a fővárosban, a kisebbik �uk pedig 
hatodéves a PTE-n, orvos lesz.                -gyöngy-

a PhD-met. A várandóssági diabétesz egy-
re több kismamát érint. Szerencse, hogy a vá-
randósság 24-28. hetében elvégzik a cukorter-
heléses vizsgálatot, mert akiknél megjelenik a 
gesztációs diabétesz, azoknál gyakrabban ala-
kul ki később 2-es típusú cukorbetegség, az 
érintettek megfelelő táplálkozással, testmoz-
gással sokat tehetnek a megelőzésért. Azért 
is jó a szűrés, mert a terhességi diabétesznek 
nincsenek tünetei, a kezeletlen cukorbetegség 
pedig szövődményeket okozhat az anyukánál 

Sörfürdő Uraknak
(25 perc)

A hatóanyagként használt 
komló nagy mennyiségben 
tartalmaz fito-ösztrogéneket, 
ásványi anyagokat és nyomele-
meket (kalciumot, vasat, ká-
liumot, nátriumot, foszfort, 
magnéziumot, szelént, cinket), 
erősíti az immunrendszert, B1, 
B2, B3-vitamintartalmának kö-

szönhetően pedig egy igazi vi-
taminbomba a testnek! Stresz-
szoldó, nyugtató hatású.

Fehérboros fürdő
(25 perc)
Már 25 perc alatt fokozódik a 
bőr rugalmassága, simább, bár-
sonyosabb, hidratáltabb lesz a 
bőr. A különleges Rajnai Riz-
ling szőlő kivételesen gazdag 
forrása a természetes antioxi-
dánsoknak, ami csökkenti az 

öregedés látható jeleit, és a nők 
rémének számító narancsbőr 
kellemetlen optikai tüneteit is.

Gyógynövényes
stresszoldó csomag
(50 perces)

A fürdőhöz használt hamame-
lisz (varázsmogyoró), leven-
dula, kamilla, körömvirág, 
rózsaszirom, menta illatos 
keverékéből készített herbál 
fürdő stresszoldó, nyugtató, 
izomlazító hatású. Tovább 
erősíti ezt a relaxáló élményt a 
vetiver olajos manager masz-
százs. A vetiver „a nyugalom 
olaja”: nyugtató, stresszoldó 
hatású. Férfiak és nők egya-
ránt kedvelik. Erős, kissé férfi-
as illata stabilizáló, kiegyen-

súlyozó, idegeket nyugtató. 

Kiváló meditációhoz, és alvás 

segítésére. Bőrregeneráló és 

gyulladásgátló hatású.

Nyitva tartás:
hétfő – péntek: 8:00 – 20:00 

 szombat – vasárnap: 9:00 – 20:00
7030 Paks, Táncsics M. u. 13.

Telefon:+36–75/830–830

(045xx)

Új kezelésekkel várjuk kedves vendégeinket!

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Hétköznapi hit: befejeződött a felújítás

Két paksi vállalkozó is elismerést kapott
A gazdaság jelenlegi helyzeté-
ről, a szükséges intézkedésekről is 
szó esett az idei Vállalkozók napja 
rendezvényen a Művészetek Pa-
lotájában. Tolnay Tibor, a Vállal-
kozók és Munkáltatók Országos 
Szövetségének (VOSZ) elnöke, és 
Varga Mihály pénzügyminiszter 
egyetértettek abban, hogy a gaz-
daság növekedése kedvező, de a 
hatékonyság növelése érdekében 
további párbeszédre, adócsök-
kentésre és az adminisztrációs 
terhek mérséklésére van szükség. 
A huszonegyedik alkalommal 
megtartott rendezvényen het-
venkét elismerést adtak át, Tolna 
megyéből négyen vehettek át Év 
vállalkozója díjat, köztük Kópis 
Endre, a Kópis és Társa Szerelő és 
Karbantartó K�. tulajdonosa, va-
lamint Siklósi Zoltán, a Zo-Bau 
K�. tulajdonosa. – Nagy felelős-
séggel jár a sok jó vállalkozó kö-
zül egyet, vagy mint idén, kettőt is 

végzi tevékenységét – fogalma-
zott Kópis Endre. 
– A megyei vállalkozói díj, amit 
öt évvel ezelőtt vettem át, arra ins-
pirált, hogy a munkáinkat még 
jobb minőségben végezzük. Eb-
ben Paks Város Önkormányzata 
is partner volt, hiszen több fejlesz-
tést indított, amelyekben a cégem 
is részt vehetett. A vállalkozást 
most országos szinten is elismerte 
a VOSZ, mindez nagyszerű érzés 
– mondta Siklósi Zoltán.  

A rendezvényen a hazai és hatá-
ron túli magyar vállalkozók kö-
zös munkájának és párbeszédé-
nek eredményeként került sor a 
Kárpát-medencei Magyar Vál-
lalkozói Szövetségek Nemzeti 
Fóruma (KMVNF) együttmű-
ködési megállapodás ünnepé-
lyes aláírására. Mint elhangzott, 
a KMVNF egy konzultációs, az 
együttműködést és a közös gon-
dolkodást segítő közösség kíván 
lenni, amely meghagyja és tisz-
teletben tartja az abban részt-
vevő vállalkozói szervezetek 
önállóságát. Ezen felül hozzá 
kívánnak járulni a Kárpát-me-
dencei gazdasági térség meg-
teremtéséhez, a vállalkozások 
közötti kapcsolatok kialakítá-
sához. A Vállalkozók napján ti-
zenkilenc Kárpát-medencei ma-
gyar vállalkozói szervezet csat-
lakozott a fórumhoz. 

-fg-

kiválasztani. A mostani díjazottak 
a megyei és az országos grémium 
előtt is eredményesek lettek, nyu-
godtan mondhatom, mindkét ki-
tüntetett megdolgozott az elisme-
résért – emelte ki Pintér Ferenc, a 
VOSZ Tolna megyei társelnöke.

– Ez a díj nemcsak az én érde-
mem, hanem valamennyi kollé-
gámé, akik lehúzták velem az el-
múlt huszonnyolc évet a nukle-
áris iparban, hiszen köztudott, 
hogy a cég ebben az ágazatban 

Elkészült a teljes körű belső 
felújítás, így ismét templomá-
ban tarthatja alkalmait a re-
formátus gyülekezet. A mun-
kálatok után három napon 
keresztül imádkozással szen-
telték meg a felújított temp-
lomot, december 15-én pe-
dig keresztelőt, úrvacsorát és 
kiállításmegnyitót tartottak.

Tavasszal kezdődött el a refor-
mátus templom teljes körű bel-
ső rekonstrukciója, az alkal-
makat a felújítás ideje alatt a 
polgármesteri hivatal nagyter-
mében, valamint a gyülekezeti 
házban tartották. Korszerűbbé 
vált és komfortosabb lett az épü-
let az aljzattól a tetőig. Kicserél-
ték a régi padokat, a nyílászáró-
kat, felszedték a régi burkolatot, 
aminek a helyére járólap került, 
a padfűtést szabályozóval látták 
el. Felújították a régi bejárati aj-
tókat, valamint a fal mellett egy 
keskeny részen zúzott követ és 
kavicsot szórtak le, a tetejét pe-

dig alumínium lemezzel fedték 
le, ami a falak állagmegóvását, 
a felújítás tartósságát szolgálta. 
A beruházáshoz szükséges for-
rás egy részét az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma által kiírt 
EFOP pályázat keretében kap-
ták, ugyanakkor a gyülekeze-
ti tagok adományainak is nagy 
szerepe volt a megvalósulásban. 

A rekonstrukció a tervek sze-
rint augusztusig tartott volna, 
ám nem várt körülmények lassí-
tották a munkát. Június közepén 
számoltunk be arról, hogy a tető 
egy része elöregedett és besza-
kadt, hatalmas lyuk keletkezett 
rajta, amit rendbe kellett tenni. 
A munkálatok során kiderült, 
hogy a födémet tartó oszlopok 

alapzata nagyon keskeny, ezért 
azt is megerősítették. A gyüleke-
zet tagjai a nehézségek ellenére 
nem csüggedtek el, lelkesen se-
gítették a rekonstrukciót �zikai 
munkával, forrással, a gyüleke-
zet zenekara pedig jótékonysá-
gi koncerttel. Végül december 
15-én tartották a felújítás utáni 
első istentiszteletet a templom-
ban, amely előtt három napon 
keresztül imával szentelték meg 
az épületet. Az ünnepi alkalmon 
keresztelőt és úrvacsorát is tar-
tottak. Lenkey István azt mond-
ta, nagyon nagy öröm és hála 
van a szívükben, hogy ezt a ge-
nerációt választotta Isten a fel-
újítás elvégzésére. Hozzátette, 
hogy az ünneplés és a használat-
bavétel dicsőítő koncerttel foly-
tatódik, december 21-én 18 óra-
kor az IDM zenekart hallhatja a 
paksi közönség. Hivatalos, nagy 
hálaadó ünnepséget június 13-
án tartanak az egyházmegye és 
támogatók részvételével.

Weller P. Hanna

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Fotók: TelePaks
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Paks az én városom

Az eltűnt városkép nyomában
Mozaik

„Meghalt Pető� vetélytársa, az 
egyetlen magyar poéta, akit egy 
időben nem csak vele összeha-
sonlítottak, de fölébe is helyez-
tek” – kezdte nekrológját a Pes-
ti Napló 1897. április 15-i szá-
ma Hiadorról, alias Jámbor Pál 
(1821–1897) paksi születésű köl-
tőről. Pappá szentelése után az 
első miséjét Pakson celebrálta, 
szolgálta a szabadságharcot, élt 
emigrációban Párizsban, több 

ízben volt országgyűlési képvi-
selő, majd a szabadkai főgimná-
zium igazgatója lett. Bár verseit 
több nyelvre lefordították, halá-
la után a neve csak irodalomtör-
téneti adalék maradt. Az egyko-
ri Flórián-ház üzletei és a haj-
dani Vadászkürt szálló épülete 
között még a XX. század első év-
tizedeiben is állt a költő, író, po-
litikus és katolikus paptanár szü-
lőháza. Már halála után pár évvel 

számonkérte szülővárosán a me-
gyei sajtó, hogy emlékét az utó-
kor méltatlanul elfeledte. „E ne-
ves fér�únak szülőháza még most 
is áll, de sajnos düledező, elhanya-
golt állapotban. Szegény, napszá-
mos nép lakja jelenleg. Szomorú-
an jellemzi a nagyjaink iránti kö-
zönyt az a tény, hogy a Pakson élő 
12 ezer lakos közül alig lehet ta-
lálni néhányat, ki ismerné ama 
roskadozó félben levő ház neve-
zetességét. Egy emléktábla, vagy 
más, nem jelöli meg ezt a há-
zat, pedig talán megérdemelné 
Hiador is, hogy emléke ne men-
jen feledésbe.” (Tolnavármegye, 
1902.11.30.) Egy hét múlva rea-
gáltak is erre: „Paksról arról érte-
sítenek, hogy Hiador emléke nem 
ment feledésbe (…) szülőháza ko-
rántsem oly düledező épület, mert 
azt éppen ebben az évben reno-
váltatta át új gazdája. Az állami 
polgári �úiskola tanár-karának 
gondja van arra, hogy Hiador 
szülőháza emléktáblával jelöltes-
sék meg, de mert méltó emlékün-
nepélyt óhajt rendezni, azért azt 
nem teheti előbb, mint 1904. év-
ben, (…) mely, ha a tanári testület 

terve sikerül, országos jellegű lesz.” 
(Tolnavármegye, 1902.12.07.) 
Sajnos a nagy ígéret beváltásának 
nem találjuk nyomát. Tudható, 
hogy a polgári iskola önképzőkö-
re 1913-ban felvette Jámbor Pál 
nevét, és az iskolai rendezvénye-
ken méltatták a költő munkássá-
gát, nevét városunkban utcanév 
is őrzi, ám az országos ünnepség 
megszervezésére és az emlék-
tábla felállítására nem került sor. 
Amikor a harmincas években a 
Kis Pál Utóda üzletház nagyke-
reskedéssé alakult, az üzlet mö-
gött, az udvar felé raktárhelyisé-
gekkel bővítették az épületet. A 
kis házat lebontották, helyén a 
lovaskocsik számára kapubejárót 
alakítottak ki az áruszállítás meg-
könnyítésére. Az egykori szülő-
házzal szemben lévő mellszob-
rot – Farkas Pál szobrászművész 
alkotását – 1998-ban a Jámbor 
Pál Társaság javaslatára állíttat-
ta az önkormányzat az atomerő-
művel közösen. A szobor azóta a 
város 1848-as emlékhelye is egy-
ben. 2021 elején lesz Jámbor Pál 
születésének 200 éves jubileuma.                    

dr. Hanol János

Fotó: magánarchívum

A Szent István tér látképe az üzletek közt megbúvó kis házzal
(képeslaprészlet, Rosenbaum Ignácz, 1926.)

Paksról először 1976-ban a ka-
tonaságnál hallott Poór József: 
Várszegi Ernő és Oláh Miklós 
voltak a katonatársai. – Első al-
kalommal 1989 nyarán jártam 
itt, majdani feleségemet láto-
gattam meg, aztán ideköltöz-
tem. Györkönyben volt néhány 
tehetséges társulat, röplabdáz-
tunk, így kerültem a diáksport 
vérkeringésébe. Azért hívtak 
Paksra, mert itt több a lehető-

Kaposváron született, és egy 
Dombóvár melletti kis faluban 
nőtt fel Janecska Zoltán. – Atle-
tizáltam, majd a küzdősportok 
kerültek közel hozzám, az ököl-
vívás maradt a fő irány, így ke-
rültem Paksra. A város az ököl-
vívás vidéki fellegvárává nőtte ki 
magát, első osztályú ökölvívó-
csapata országos szinten mérv-
adó volt – idézte fel emlékeit. Ar-
ról is beszélt, hogy szívfájdalma a 

„jött-ment” mondás, mert van-
nak, akik jöttek-mentek, de olya-
nok is, akik bár máshonnan jöt-
tek, de ahogy ő is, maradtak, és 
a város javára váltak. – Tizen-
egy évet dolgoztam a paksi hiva-
tásos önkormányzati tűzoltóság-
nál. A szolgálati nyugdíj mellett 
szakszervezeti vezető marad-
tam. Később vállalkozó lettem, 
mindig olyan tevékenységet vé-
geztem, amire volt kereslet: ven-
déglátás, szerencsejáték, elsőként 
hoztam rulettasztalt Paksra. A 
megújulás híve vagyok, jelenleg 
ingatlanokkal foglalkozom. Au-
tószerelő szakmámból kifolyó-
lag nagyon szeretem a motoro-
kat. Sokat utazok, de két hét után 
hazahúz a honvágy – zárta gon-
dolatait Janecska Zoltán. 

Sólya Emma

ség. Elfogadtak Lacza Gyurka 
bácsi utódjaként; 1995-től töl-
töm be a diáksport bizottság el-
nöki posztját, szervezem Paks 
diáksportját. Hiányzik egy olyan 
sportcsarnok, ami a városé – 
mondta. Arról is beszélt, hogy 
most sokkal nehezebb pedagó-
gusnak lenni, mint 20-30 éve. 
– A ’90-es években volt a pak-
si sport fénykora: rengeteg diák-
olimpiai aranyérmet szereztünk. 
Igaz, mostanság sem vagyunk 
rossz helyen a mezei futás 206 
indulójával. Amikor Paksra ke-
rültem, megfogott a Duna-part, 
nekem a túlsó féli strand is Pak-
sot jelentette, szerettem a homo-
kos partot. Szép a városi strand, 
de számomra nem tudja pótolni 
a Duna-part hangulatát – húzta 
alá Poór József.

Fotók: TelePaks
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Tárgy/
történet

Mozaik

A hagyományos építészet és lakáskultúra az 
életmód és életforma kifejezője is. A funkcio- 
nalitás jelentős, de nem egyedüli szempont 
a lakó- és melléképületek elrendezésének, 
szerkezetének, a terek használatának válto-
zásaiban. Az építmények külső és belső dí-
szítményeiben és a lakberendezési tárgyak-
ban megjelenő esztétikai összhang és a szak-
ralitás is fontos szerepet tölt be.
Magyarországon a két legfontosabb szoba-
berendezés-mód a sarkos és a párhuzamos 
elrendezés. A Kelet-, Közép- és Észak-Euró-
pában elterjedt sarkos elrendezés kialakulá-
sa korábbi, a bútorok használata előtti idő-
kig visszavezethető. A párhuzamos elren-
dezés későbbi magyarországi előfordulása 
elszórt. 
Mindkét elrendezésben egyértelműen meg-
jelenik és pontosan elkülöníthető a „szent 
tér”, mely az ünnepi, a tiszta, a vallással ösz-
szefüggő tárgyak és szokások helye. Itt volt 
a házi szentély, a szentképek és szobrok, az 
ezeket befogadó Mária-ház. A református 
házakban a vallásos és egyéb könyvek, vala-
mint az orvosság őrzésére szolgáló téka ke-
rült ide.
A két szobor, melyeket most bemutatunk, 
a szent térben központi szerepet töltöttek 
be. A szobrok származása annyiban egye-
di, hogy tulajdonosuk Németországban vá-
sárolta őket, de maga a szobortípus elter-
jedt, használata jellemző a magyar kato-

likus házakban, így Pakson és környékén 
is. Bencze Barnabás 1970-es évek elején 
Cseresznyéspusztán készített fotóin is ilyen 
szobrokat láthatunk a szent tér középpont-
jában, körülöttük virágokkal és kisebb kegy-
tárgyakkal.
A nyolcszögletű talapzaton álló szobrok 
gipszből készültek, festésük olaj és akril. 
A Jézus Szíve-szobor ábrázolásmódja a 18. 
század fő típusa, mely Alacoque Szent Margit 
látomásai nyomán született: megnyitott, lán-
goló szív, melyből kereszt nő ki a szeretetből 
vállalt halál jelképeként. A Jézus Szíve-tiszte-
let már a középkorban kimutatható. Hivata-
los liturgiája a teológiai kérdések kidolgozá-
sa után alakult ki. IX. Pius pápa terjesztette 
ki ünnepét az egész egyházra, XIII. Leó pápa 
hagyta jóvá a Jézus Szíve-litániát 1899-ben. 

Főünnepe a pünkösd utáni második vasárna-
pot követő péntek, ezen kívül a Jézus Szíve-
tisztelet ideje minden első péntek és a júni-
us hónap. Jézus kereszten átszúrt szíve a meg-
váltó szeretet szimbóluma. 
Mária Szeplőtelen Szíve, a magyar közhasz-
nálatban a Boldogságos Szűz Mária szíve a 
teljes ártatlanság, valamint a megtestesült ige 
és a megváltott ember iránti anyai szeretet jel-
képe. A Mária Szeplőtelen Szívének tisztelete 
kifejezés a 12. században jelenik meg a teo- 
lógiában. Ünnepét először 1646-ban kérték, 
és annak ellenére, hogy a Rítuskongregáció 
betiltotta, több egyházmegye átvette az ünne-
pet. Végül XII. Pius pápa 1944-ben általános-
sá tette az ünnepet, augusztus 22-i időpont-
tal, később a Jézus Szent Szíve ünnepe utáni 
szombatra került át. Mária hazánkban nem-
zeti patrónus, ünnepei kiemelt jelentőségűek 
a néphagyományban.
A hagyományos szemléletmódban a szent 
térben elhelyezett kegytárgyak szentségüket 
kiterjesztették a ház egészére, annak lakóira, 
tulajdonukra. Nemcsak az egyházi rend sze-
rinti tiszteletet adták meg nekik, számos szo-
kás és hiedelem is fűződik hozzájuk. 
Irodalom: Magyar néprajzi lexikon, Akadémi-
ai Kiadó Budapest, 1977–1982., Magyar Ka-
tolikus Lexikon lexikon.katolikus.hu, Bálint 
Sándor: Ünnepi kalendárium, Budapest Neu-
mann Kht., 2004.

Kövi-Ónodi Gyöngyi

Fotók: Bencze Barnabás, Pupp Edina
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– Osztermájer Gábor irányítja 
tavasszal is a Paksi FC-t?
– Átbeszéljük, értékeljük az elmúlt 
időszakot, és ezt követően határo-
zunk a vezetőedző személyéről. 
Remélem, hogy egy folyamat kez-
detét láthatjuk, hogy mindenki-
nek megjött egy kicsit az esze, ta-
nulságos féléven vagyunk túl, és a 
tavaszt úgy kezdjük el, ahogy egy 
ilyen helyzetben kell.
Osztermájer Gábor az őszi sze-
zon utolsó öt fordulójában vette 
át a stafétát Tomiszlav Szivicstől, 
a mérleg 2 győzelem, 1 döntetlen, 
2 vereség, 7-7 rúgott és kapott gól, 
7 szerzett pont, ami ebben az ösz-
szevetésben az ötödik helyre ele-
gendő. Természetesen a megbí-
zott vezetőedzőt is megkérdeztük 
az elmúlt időszakról.

– A játékosok önbizalma meg-
csappant, a hitük elveszett, ezt 
próbáltuk visszahozni. A forduló-
pont a Magyar Kupa továbbjutás 
volt a Mosonmagyaróvár ellen, 
ahol a győzelem mellé jó játék pá-
rosult. A MOL Fehérvár FC ellen 
extra teljesítményt nyújtottunk, és 
végül a Mezőkövesdet is sikerült 
legyőzni. Már a Budapest Honvéd 
ellen is benne volt a csapatban a 
győzelem, de két hiba miatt ak-
kor nem sikerült, az Újpesttől saj-
nos sima vereséget szenvedtünk. 
A csapat szinte a legtöbb gólt kap-
ta a bajnokságban, ezért minden-
képpen a védekezést kellett rend-
be tenni. A Ferencváros elleni 
edzőmérkőzésen már megmu-
tatkozott, hogy az ötvédős rend-
szer működhet. Itthon az Újpest 

meccsen mégsem ezt választot-
tuk, vereség lett a vége. A szak-
mai stábbal ezután újra elővettük 
az ötvédős felállást, a Fehérvár és 
a Kövesd ellen kapott gól nélkül 
zártunk hat ponttal, a téli szünet 
nem a legjobbkor jött nekünk. 
– A téli felkészülést is veled kezdi 
a csapat?
– Péter Norberttel remekül kiegé-
szítjük egymást. Az utánpótlás-
ból két segítőt kértem a stábba, 
így Kindl István és Sárai György is 
velünk dolgozott, valamint a ka-
pusedző Csernyánszki Norbert 
és az erőnléti edző Purger Szi-
lárd, ők öten tudásuk legjavát ad-
ták. Sok mindennek stimmelnie 
kell, hogy legyen folytatás, így a 
vezetőség részéről is kellene egy 
megerősítés, emellett utánpótlás-

szakágvezető és U16 edző is va-
gyok, illetve az erőmű munkavál-
lalója, továbbá három gyermek 
vár otthon. Nem egyszerű a szi-
tuáció, meglátjuk, mit hoz a jövő. 
Sajnálom, hogy egy kicsit ké-
sőn mutatkozott meg az új rend-
szer. Megteremtettük számunkra 
az esélyt a tavaszi jó folytatáshoz. 
Tömörödött a mezőny, jelenleg a 
7. helytől három pontra vagyunk, 
korábban volt ez kilenc is. A Paks-
ban több van, mint a 10. hely. 
Haraszti Zsolttal és Osztermájer 
Gáborral hosszabb interjút ké-
szített a TelePaks sportmaga-
zinja. A műsort december 23-
án láthatják, azt követően a 
telepaks.net oldalon visszake-
reshető.

Faller Gábor

Tizedik helyen telel a Paksi FC
Sport

Tizenhat fordulót követően ti-
zenhét ponttal a tabella tizedik 
helyén telel a Paksi FC OTP 
Bank Ligában szereplő labda-
rúgócsapata. A gárda az elmúlt 
időszakban hullámzóan teljesí-
tett, ősszel edzőváltás is történt. 
A 2019/2020-as szezon eddigi 
alakulását Haraszti Zsolt ügyve-
zető értékelte.

tünk, hogy paksi edzőket szeret-
nénk felkérni erre a pár mérkő-
zésre. Döcögős volt, de a végére 
kiegyenesedtünk. Mindenképp 
pozitívum, hogy két győzelem-
mel tudtunk zárni, két kiváló 
csapat ellen, és az előttünk lévő 
gárdákat utolértük. Gyilkos ta-
vasz lesz, de megpróbálunk a le-
hető legjobban felkészülni. 

– Gazdasági téren a huszonne-
gyedik órában van a Paksi FC?
– Tudomásul kell venni, hogy a 
klub gazdasági helyzete mindig 
annyit engedett, hogy olyan já-
tékosokat hozzunk, akikért nem 
kell �zetni. Arra törekedtünk, 
hogy tudjuk működtetni a klubot. 
A háttérben feszülnek az emberek 
azért, hogy anyagilag rendben le-
gyünk, de a többi klubba lényeges 
több pénz áramlik, ez látható.
– Osztermájer Gábor megbízásá-
val 19-re lapot húzott a klub?
– Utólag azt mondom, hogy 
rendben volt ez a döntés. A 12-es 
bajnoki rendszerben minden kis-
padnak nagy az értéke. Nyugod-
tan mondhatom, hogy nagyon 
sokan bejelentkeztek a vezető-
edzői pozícióra. 
– A stadion épül, mikor lesz az 
átadás?
– Március vége a jelenlegi idő-
pont, de nyárig egészen biztosan 
elkészül. Fontos, hogy az edzőpá-
lyák kialakítása is megtörténjen. 
Ha mindez meglesz, a Paks tizen-
négy év után lesz először készen 
az NB I.-re. A centerpályának ja-
nuár végére, a bajnoki rajtra fűt-
hetőnek kell lennie, ez a kérdés 
addigra megoldódik. 

– Öt és fél évet dolgoztunk 
együtt Csertői Auréllal, ami a 
magyar futballban nem hétköz-
napi, de a végén már érezni le-
hetett mindkét fél részéről, hogy 
váltásra lesz szükség. Próbál-
tunk olyan edzőt hozni, akinél 
tudtuk, hogy komoly szakmai 
munka zajlik majd, és fegyelem 
lesz a csapat körül. Így esett a vá-
lasztás Tomiszlav Szivicsre. Öt 
fordulót követően hét ponttal a 
hatodik helyen álltunk. Ezután 
negatív irányba indultak a dol-
gok, ami átment zuhanórepü-
lésbe. A gondjaink régebbre da-
tálódnak, ami az utóbbi idények 
helyezéseiben is látszik, minden 
évben egyre lejjebb végeztünk. 
Az a paksi mag, amely hosszú 
ideje fogta és tartotta a klubot, 
öregszik, és ők is nehezebben 
adják a korábbi teljesítményt. 
Még nagyobb gond, hogy az új 
igazolások többsége nem vég-
állomásnak tekintette Paksot, 
hanem átszállónak. Ekkor el-
érkeztünk arra a pontra, hogy 
váltani kell. Mivel tisztában sze-
rettem volna lenni azzal, hogy a 
paksi magban mennyi erő van 
még, milyen a szakosztály hely-
zete, egyértelműen úgy döntöt-

Fotók: TelePaks
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Sport

Megszakította a Szolnok 
az ASE győzelmi sorozatát

Hat mérkőzést nyert zsinórban a bajnok-
ság alapszakaszában az Atomerőmű SE 
NB I/A-s fér� kosárlabdacsapata. A me-
netelést a Szolnoki Olajbányász állította 
meg a Gesztenyés úton.

November utolsó hétvégéjén Sopron-
ban léptek pályára Kovács Ákosék, a ke-
retből hiányzott a gerincműtéten átesett 
Eilingsfeld János, a derékproblémákkal 
küzdő Horváth Kristóf, és a combsérülés-
sel bajlódó Justin Jackson. A házigazdák 
eddigi bajnoki szereplése nem volt irigy-
lésre méltó, nyolc mérkőzésből egyet sike-
rült megnyerniük. Az ASE elleni találkozó-
nak új edzővel vágtak neki. 
Sok hibával, pontatlanul kezdett a pak-
si csapat, a hazaiak viszont kihasználták 
a helyzeteiket, és nyolc ponttal elléptek. 
Braniszlav Dzunics rendezte a sorokat, és a 
negyed végére sikerült egy találatnyira fel-
jönni. 

A második negyedben sikerült átvenni az 
irányítást, de nagyobb előnyre nem tudott 
szert tenni a piros-kék társaság, sőt az újabb 
kihagyott helyzetek, eladott labdák eredmé-
nyeként a Sopron egypontos vezetésével ért 
véget az első félidő. 
A harmadik felvonásban a hazaiak hat pont-
tal elléptek, ismét akadozott a paksi gépezet. 
A játékrész közepén már Kis Raul és Lóránt 
is faultproblémával küzdött, ennek ellené-
re sikerült visszakapaszkodni. A huszonki-
lencedik percben Coleman egyenlített, majd 
Faust zsákolásával a vezetést is átvették a pi-
ros-kékek, de a hazaiak előbb egyenlítettek, 
majd a dudaszó pillanatában szerzett ziccer-
rel a vezetést is visszavették. 
Jól indult az utolsó negyed, öt ponttal el-
lépett az ASE. A harmincötödik perc tájé-
kán kipontozódott Kis Raul, majd fél perc 
alatt egy 2+1-gyel és egy közelivel egyenlí-
tett az SKC. Ismét az ASE vette át a vezetést, 
és a hajráig meg is tartotta, de másfél má-

sodperccel a lefújás előtt a hazaiak Carter si-
keres közelijével egyenlítettek. Az ASE időt 
kért, a bedobás utáni �gura jól sikerült, és 
Evans középtávolija a gyűrűben kötött ki a 
dudaszóra. 
Sopron KC–Atomerőmű SE 80-82 (21-18, 
15-17, 22-22, 22-25).    Pontszerzők: Evans 
23/9, Coleman 19/3, Lóránt 16/3, Faust 
14/9, Harris 4, Kovács Ákos 3/3, Kis Raul 
3/3.
A soproni mérkőzés után a csapat szerkeze-
ti problémái miatt játékoscserét hajtott vég-
re az ASE. A kettes-hármas posztos Jeremy 
Harris távozott, és ötödik külföldinek leiga-
zolták a négyes-ötös poszton bevethető 208 
cm magas Raphiael Rashad Putney-t.
Tizenkét nap szünet következett, majd Pé-
csett szokatlan időpontban, csütörtökön lé-
pett pályára az ASE. Nagyon elkapták a rit-
must a paksi játékosok, közelről és távolról 
egyaránt hatékonyan tüzeltek, kilencpontos 
előnyt szereztek az első negyedben.            Ü

Fotók: Molnár Gyula
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T E M E T K E Z É S
Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2., 
a Szentháromság téren – a Földhivatalnál
Telefon/fax: 75/311-065, 20/852-1520
Irodavezető: Wágner Aranka, 
Noszkóné Sz. Eszter
Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255

w w w. p a n t a r t e m e t k e z e s . h u

З А Х О Р О Н Е Н И Е
Демонстрационный зал: г. Пакш, ул. 
“Калвариа” д. 2. (Paks Kálvária u. 2.), 
площадь “Сентхаромшаг” (Szenthá-
romság tér), у памятника Троицы
Руководитель офиса: 
Аранка Вагнер (Wágner Aranka), 
Естер Носко (Noszkóné Sz. Eszter)

Ü A második felvonásban sem változott a 
játék képe, szinte képtelenek voltak hibázni 
Lóránték, egyre nyílt az olló a két csapat kö-
zött. A legeredményesebb játékos Nick Faust 
volt, aki az első félidőben huszonkét pontot, 
közte négy triplát szerzett. 
Biztos paksi vezetéssel telt a harmadik felvo-
nás 50-71-ig, amikor egy komoly megtorpa-
nás következett. Kimaradtak a dobások, rossz 
megoldást választottak a játékosok, pontatlan 
labdák követték egymást, a hazaiak pedig el-
kezdtek felzárkózni. Az utolsó percben, extá-
zisban szurkolt a hazai közönség, a csapat fel-
jött 70-75-re. Szerencsére tizenhárom másod-
perccel a negyed vége előtt Evans keze nem 
remegett, és távoli találatával kicsit lehűtötte a 
kedélyeket. 
A negyedik negyed elején Putney, Faust, majd 
Evans volt eredményes, Lóránt triplája után 
pedig jött a hazai időkérés, a harminckettedik 

perc végén 72-87-et mutatott az eredményjel-
ző. Az ASE ismét könnyedén szerezte a pon-
tokat, a pécsiek pedig nem tudtak újabb roha-
mot vezetni. Evans büntetőivel lépte túl a száz 
pontot az Atom, az utolsó találat pedig Putney 
alley oopja volt. 
PVSK-Veolia–Atomerőmű SE 78-103 (21-
30, 22-32, 27-16, 8.25). Az ASE pontszerzői: 
Faust 26/12, Lóránt 22/6, Evans 20/12, Ko-
vács 11/3, Coleman 10/3, Putney 8, Kis 3/3, 
Velkey 3/3.
Bizakodva várták a szurkolók a Szolnok elle-
ni hazai összecsapást, hiszen teljes kerettel, so-
rozatban hat győztes meccsel a háta mögött lé-
pett pályára az ASE. Jól indult az első negyed, 
6-2-re Colemanék vezettek, ezután azonban 
átvették a vendégek az irányítást. Az ötödik 
percben Kovács Ákos triplája után még csak 
egy találatnyi volt a hátrány, de a folytatás az 
első félidőben kísértetiesen hasonlított a Kör-

mend elleni mérkőzésre. Sorra kimaradtak 
a hazai kísérletek, a gyűrű kiköpte a labdát, a 
Szolnok pedig fokozatosan ellépett. 
A második felvonásban Evans egy-egyezett, 
így tartott lépést az ASE. Kovács Ákos és Faust 
pontjaival 11-re csökkent a két csapat közt a 
különbség, majd Lóránt is értékesítette bünte-
tőit, de ezután ismét egy „gödör” következett. 
A vendégek tetszésük szerint szerezték pontjai- 
kat, távolról is rendre betaláltak, a paksiak vi-
szont a kihagyhatatlant is kihagyták. A husza-
dik perc végén az ASE harminc pont alatt, az 
Olajbányász ötven pont felett járt. 
Összekapta magát a szünetben a paksi csapat, 
és sokkal magasabb hőfokon kezdett el ját-
szani, csökkent is a hátrány. A negyed köze-
pétől azonban nem sikerült ezzel a lendület-
tel tovább játszani. Újra maradtak ki dobások, 
igaz, a másik oldalon sem estek be úgy a lab-
dák, mint az első félidőben, csökkent az Olaj 
előnye. 
Az utolsó tíz percben hosszú hajrát nyitott az 
ASE, nagyon kemény védekezést láthatott a 
közönség, ketten, olykor hárman is támadták 
a labdás szolnoki játékost. Három és fél perc 
volt hátra, amikor Jackson, Lóránt és Kovács 
Ákos is betalált, ekkor 68-72-t mutatott az 
eredményjelző. Nagyon kemény csata folyt 
a pályán, sokan a kipontozódás határán áll-
tak, de utolsó tartalékaikat is mozgósították. 
Közelebb már nem sikerült kerülni az ellen-
félhez, akik jól kezelték a hatalmas nyomást. 
A meccset végül Smith döntötte el, a szolno-
ki játékos két triplája után már nem volt idő 
a felzárkózásra. 
Atomerőmű SE–Szolnoki Olajbányász 75-84 
(12-27, 17-24, 20-14, 26-19). Az ASE pont-
szerzői: Evans 27/15, Faust 12/3, Lóránt 12, 
Kovács Ákos 11/6, Jackson 10, Coleman 3.    
A következő mérkőzését Szombathelyen játsz-
sza az ASE december 21-én 13 órakor, a szur-
kolók az M4 Sport csatornáján követhetik �-
gyelemmel.                          

Kovács József
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PAKSI HALÁSZCSÁRDA
Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal – vál-

lalja rendezvények szervezését akár 150 főig.  
Családi ünnepségek, keresztelő,  ballagás, lakodalom, vállalati 

ünnepségek teljes lebonyolítását kitelepüléssel is.

Szakács- és felszolgálótanulók 
jelentkezését várjuk 
gyakorlati képzésre.
Telefon: 06-75/311-272, 06-30/936-0696
E-mail: dunakomlod.halaszcsarda@t-online.hu

Nyitva tartás: 

H-V: 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

Sport

Ötdanos mester lett Krasznai Tamás
Krasznai Tamás, az Atomerő-
mű Sportegyesület szakcsoport-
jának vezetője novemberben Ja-
pánban járt, ahol sikeres vizsgát 
tett ötödik danos mesterfokozat-
ra. A Paksi Rendőrkapitányság 
nyomozója harmincöt éve fog-
lalkozik a kyokushin karatéval, 
a küzdősport iránt érdeklődőket, 
kicsiket, nagyokat, lányokat, �ú-
kat a Paksi II. Rákóczi Ferenc Ál-
talános Iskola tornacsarnokában 
oktatja. – Amikor hazaérkeztem, 
azt mondtam a tanítványoknak, 
hogy a vizsgával magamnak tet-
tem az elszántságomról tanúbi-
zonyságot, de mivel a felkészü-
lés alatt sokat fejlődtem, job-

megérintgetik egymást arcon, 
lábszáron, míg a felnőttek tel-
jes testfelületen érintkezhetnek, 
természetesen mindenki vigyáz 
a másikra – mondta Varga Sza-
bolcs, a szakcsoport segédedzője. 
Aki komolyan szeretné űzni ezt 
a küzdősportot, azoknak a ver-
senyzés és az övvizsga lehetősé-
ge is biztosított. Utóbbi komoly 
felkészülést igényel, és féléven-
te van mód magasabb szintre el-
jutni, míg megmérettetésekre 
évente többször lehet jelentkezni. 
Pakson a szeptemberi sportágvá-
lasztón is rendszeres résztvevő a 
szakcsoport, így az utánpótlás fo-
lyamatosan biztosított.             -fg-

ban megismertem magam, ők 
is pro�tálnak belőle – összeg-
zett Krasznai Tamás. – A trénin-
gek heti három alkalommal zaj-
lanak, hétfőn, szerdán és pénte-

ken hat órától. Egyórás futással 
kezdünk, majd szintén egy óra 
erőnléti, technikai foglalkozás 
következik, aztán pedig a küzdel-
mek zajlanak. A gyermekek csak 

Hirdetési tarifák a Paksi Hírnökben

1/1 extra oldal (205×282 mm) – 99.000 Ft + áfa (125.730 Ft)
1/1 oldal (188×260 mm)  –  88.000 Ft + áfa (111.760 Ft)

1/2 extra oldal (205×141 mm) – 55.000 Ft + áfa (69.850 Ft)
1/2 oldal (188×128 mm)  – 42.000 Ft + áfa (53.340 Ft)
1/4 oldal (92×128 mm) –  20.000 Ft + áfa (25.400 Ft)
1/8 oldal (92×62 mm) –  11.000 Ft + áfa (13.970 Ft)
1/16 oldal (44×62 mm) – 5.500 Ft + áfa (6.985 Ft)
1/32 oldal (44×29 mm) – 2.500 Ft + áfa (3.175 Ft)

  
További információ: +36 70/458-9809 

E-mail: paksitv@paks.hu, paksihirnok@gmail.com

TEIT
kalocsai 
látogató-
központ

(Kossuth Lajos utca 50.)
nyitvatartása:

H–Cs: 8–16, P: 8–12 óráig,
Ebédszünet: 12–13 óráig

Fotó: magánarchívum
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A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el.Ki lép fel a szállodában megrendezendő 
szilveszteri bálon? A megfejtéseket janu-
ár 3-ig küldhetik el a 7030 Paks, Dózsa 
György út 51-53. címre, vagy e-mailben 
a paksihirnok@gmail.com-ra. 
A név mellé telefonszámot is kérünk. 

A nyeremény egy kétfős wellness-
belépő szaunaszeánszokkal egy-
bekötve az Erzsébet Nagy Szállo-
da felajánlásában.

Fotók: pixabay.com


